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Wielkodusznie pracujmy nad 
przemianą własnego życia. Bóg w 
swojej miłości miłosiernej zawsze  
przychodzi nam z pomocą.

PROSTUJCIE ŚCIEŻKI

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 11 ,  1-10)
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści 
się Odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej 
Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch 
rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. 
Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie 
sądził z pozorów ni wyrokował według po-
głosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedli-
wie i pokornym w kraju wyda słuszny wy-
rok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika,
tchnieniem swoich warg uśmierci bezboż-
nego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na 
biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. 
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, 
pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę 
i lew paść się będą społem i mały chłopiec 
będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica 
przestawać będą przyjaźnie, młode ich ra-
zem będą legały. Lew też jak wół będzie ja-
dał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze 
kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki 
żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać 
po całej świętej mej górze, bo kraj się napeł-
ni znajomością Pana na kształt wód, które 
przepełniają morze. Owego dnia to się sta-
nie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla 
narodów. Do niego ludy przyjdą z modlitwą, 
i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Czytania na następną niedzielę
Trzecia Niedziela Adwentu, Rok A
Pierwsze czytanie: Iz 35, 1-6a. 10
Psalm: Ps 146
Drugie czytanie: Jk 5, 7-10
Ewangelia: Mt 11, 2-11

Drugie czytanie  (Rz 15, 4 – 9)
Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, na-
pisane zostało dla naszego pouczenia, aby-
śmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą 
Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, któ-
ry daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, 
abyście wzorem Chrystusa te same uczucia 
żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami 
wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie 
nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku 
chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stal 
się sługą obrzezanych dla okazania wierno-
ści Boga i potwierdzenia przez to obietnic 
danych ojcom oraz po to, żeby poganie za 
okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, 

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla  
Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 72
Ref.: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Ewangelia (Mt 3, 1-12) 
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i 
głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Na-
wróćcie się, bo bliskie jest królestwo nie-
bieskie». Do niego to odnosi się słowo 
proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołają-
cego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego». Sam zaś Jan 
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a jego pokarmem 
była szarańcza i miód leśny. Wówczas cią-
gnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea 
i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano 
od niego chrzest w rzece Jordanie, wyzna-
jąc przy tym swe grzechy. A gdy widział, że 
przychodzi do chrztu wielu spo śród fary-
zeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię 
żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed 
nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc 
godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że 
możecie sobie mówić: „Abrahama mamy 
za ojca”, bo powiadam wam, że z tych ka-
mieni może Bóg wzbudzić dzieci Abraha-
mowi. Już siekiera do korzenia drzew jest 
przyłożona. Każde więc drzewo, które nie 
wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w 
ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla 
nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, 
mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem go-
dzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić 
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On 
wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: psze-
nicę zbierze do spichrza, a plewy spali w 
ogniu nieugaszonym».

jak napisano: «Dlatego oddawać Ci będę 
cześć między poganami i śpiewać imieniu 
Twojemu».



Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, gdzie spotykają się różne wspólnoty 
językowe. Życzymy wszystkim dobrej niedzieli  
i błogosławionego tygodnia. Więcej infor-
macji o nas znajdziecie na stronie interentowej 
i facebooku, zapraszamy! www.stignatius.pl,  
facebook.com/stignatiuspl

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, którzy tego jeszcze nie zrobili, 
polecamy, by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Parishioner 
Registration Form) i  dokonali zapisu do naszej 
wspólnoty parafialnej.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £923.23, wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za złożone ofiary.

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

Kalendarz liturgiczny
7 grudnia (środa):
Wsp. św Ambrożego, bp i doktora Kościoła
8 grudnia (czwartek):
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

8.12   20:00 – Niepokalane począecie NMP
RORATY – od pon do pt 6.30 (kaplica)

– sobota 7.00 w kościele

warsztaty muzyczne pro-
wadzone przez P. Bębenka, H. Kowalskiego  
i P. Pałkę odbędą się 13 – 15.1.17 w naszym ko-
ściele. Zapisy do 3.1 u Justyny Masłowskiej: ju-
stys.maslowska@gmail.com lub Rafała Pratko: 
pratko@wp.pl. Koszt udziału w warsztatach £30. 
Bieżące informacje na facebookowej stronie wy-
darzenia: „Warsztaty Muzyki Liturgicznej UK”.

sprzątanie kościoła
w piątek (9.12) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w piątek w naszym kościele od 10:30 do 11:30 i od 
19:00 do 20:00. Zapraszamy!

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (5.12) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym.

paczki świąteczne przygotowane paczki wielkości pudełka po butach dla ubo-
gich i wielodzietnych rodzin oraz osób bezdomnych, z Kuchni Charytatywnej oo. franciszkanów 
we Wrocławiu można składać w zakrystii dziś po Mszach św. Więcej informacji: michalarcha-
niol@hotmail.com; lub tel. 07540 097912 (Artur).

„Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”, tymi słowami Jana Chrzciciela jesteśmy 
wprowadzani w tajemnicę drugiej niedzieli Adwentu. Adwent jest nie tylko radosnym oczeki-
waniem na święta Bożego Narodzenia, ale jest również czasem głębokiej przemiany naszych 
serc. Co to znaczy nawracać się? Dlaczego mamy się nawracać? czy każdy tego potrzebuje? 
Co dzieje się z człowiekiem, który się nawraca? Co jest naprawdę ważne w tym procesie, a co 
jest przeszkodą? Nawrócenie oznacza przemianę sposobu myślenia, nieustanny wysiłek zry-
wania ze złem i czynienia dobra. Ponadto nawrócenie wyraża gotowość do życia z Bogiem i z 
drugim człowiekiem w przyjaźni i miłości. Jest wierną odpowiedzią na zobowiązania wypły-
wające z sakramentu Chrztu Świętego. Może to być długi proces, gdyż wiąże się z poznaniem 
nowej rzeczywistości, która nie zawsze jest łatwa! W chrześcijańskiej duchowości mówi się o 
dwóch rodzajach nawrócenia. Pierwsze, tak zwane nadzwyczajne. Doświadczył tego np. św. 
Paweł Apostoł. To taka łaska, kiedy Pan Bóg udziela daru głębokiej przemiany w jednej chwili. 
Natomiast drugim rodzajem nawrócenia jest tak zwane nawrócenie zwyczajne, (bardziej cha-
rakterystyczne dla nas), które wymaga wysiłku duchowego, aby otworzyć się na łaskę wiary. 
Czynniki, które pomagają nam w procesie duchowej przemiany, to między innymi: życie w 
łasce uświęcającej, wsłuchiwanie się w Słowo Boże, codzienny rachunek sumienia, wytrwała 
modlitwa oraz życie sakramentale. Bóg zaprasza każdego z nas do prostowania swoich ścieżek. 
On sam nadaje sens naszemu życiu, leczy nasze zranienia, obdarza nas swoim pokojem, rado-
ścią i miłością. A zatem, jakie znaczenie ma tegoroczny Adwent dla mojego wzrostu duchowe-
go? Czy postrzegam go jako kolejną szansę na zmianę mojego sposobu myślenia i patrzenia na 
otaczający mnie świat oczami Boga? 

o. Bogdan Leśniak SJ

opłatki i kalendarze
Od dziś (4.12) można nabyć opłatki świąteczne i kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprze-
daży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu multimedialnego oraz innych rzeczy związanych z 
duszpasterstwem dzieci i rodzin. 

adwentowy dzień skupienia prowadzony przez o. Piotra Szymań-
skiego – jezuitę, który jest mistrzem nowicjatu w Polsce, odbędzie się w sobotę 17 grudnia. Jest 
to nowa forma rekolekcji adwentowych, do której chcemy zaprosić Was i Waszych znajomych. 
Nasze spotkanie rozpocznie sie o godz. 16.00 i potrwa do około godziny 19.00. W czasie spo-
tkania planowany jest czas na konferencje, osobistą i wspólnotową modlitwę oraz czas wspólny  
przy kawie i herbacie. Zapraszamy!

nabożeństwa pojednania
19.12 – 19:30 w j. polskim z możliwością indy-
widualnej spowiedzi i 12.12 – 19:30  w j. angiel-
skim z możliwością indywidualnej spowiedzi w  
j. angielskim i polskim.

roraty Zapraszamy Was do codziennego uczestnictwa w porannych Mszach świętych 
roratnich. Odbywają się one od poniedziałku do piątku o godz. 6.30 w kaplicy (wejście od 
zakrystii), a w soboty o 7.00 w kościele. Po sobotnich roratach tradycyjnie zapraszamy na 
wspólne śniadanie. Przyjmujemy intencje mszalne na ten wyjątkowy czas. 

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 6 grudnia o 19.30. Wszelkie su-
gestie są mile widziane. Można je przekazywać 
drogą elektroniczną bądź bezpośrednio do dusz-
pasterzy. 


